
5/1995
Oktobro/Novembro

Bulteno de Hamburga Esperanto-Societo r. a.

GEA invitas al

Europo-Semmario
9a koj 1 Oa de Decembro 1995

en la Esperanto-Domo en Hamburg

Tiu ci seminario celas al interesitoj pri Eöropb-politiko kaj pri iingvopoli-
tiko en EU. La temoj: La kontrakto de Maastrieht, Ja evoluo de la proceso
de Maastricht Ii, la jura kaj fokto stoto de lo lingvoj en EU, rigardo al la
gisnunaj aktivafoj de la Esperanto-movado Celo de la seminario estas
evoluigo de unuaj klopodoj por: strategio.de GEA kaj la Esperanto-
movaaö rilate al Eöropo-polittko. "

Maksimume 18 partoprenantoj ^ Kotizo; DM 45 -

La partoprengntoj 4 semajno|n antau la seminariQ ricevos materlalon pri
la diversaj temoj, Pri profunde preparado estas petata^^,»,!?

Aligoj kaj informoj ce: Barbarti Brondenburg,
Langenbachstraße 5; 53113 Bonh, Tel;'02 28 / 23 32 7^
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Sentenco
Oni ne faru la aferojn guste
— sed la gustajn aferojnl

John Hormann managaro de IBM- memoru ehh 3/93

Adiau Bonn —
Bonan Nokton

Berlin
Homburg / Berlin (ehh). Post
kiom GEA decidis forlosi lo ofice-
jon en Bonn, onkoü GEJ retirigis
el lo molnovo cefurbo por fovori
lo novon komunon. Proteste Tho
mas Pusch retirigis de GEA kaj GEJ, car
laü Ii bone funkcianta oficejo en bona
situo esfis anstataüigita per laike gvida-
ta kortocambro. — Fakte ankaü la Bon-
na oficejo ne estis tute senmanka, sed
almenaü gi funkciis. Hamburga Espe
ranto-Societo kaj la estraro de GEJ pla-
nis komunan seminarion en Hamburg.
Gi ne povas okazi; en Berlin sajne oni
ec ne scias pri aferoj, kiujn organizas la
estraro de GEJ. Tiel ne eblos kunlaboro.

Benno Klehr

Nia tegmento likas!
La domo de Hamburga Esperanto-Soci
eto nun havos agon de 40 jaroj. La
gudra tavolo sur la tegmento jam plurfo-
je estis renovigifa, sed nun la tuta tegafo
rigidigis kaj rompigis post la ci-somera
varmego. Ne plu helpas surmeti gudron
- nun la tuta suprajo devas esti ansta
taüigita per nova gudrita kartono. Tio
certe farigos multekosta afero, car tion
devos fari fokulo. Por elekti la plej
favorprezan entreprenon, ni petis on-
taükalkulon de diversaj firmoj. Tarnen la
nova tegmento ege strecos niojn finan-
cajn rimedojn. Ni ne bonkrotigos pro
tio, sed ioma heipo pere de mondona-
coj tre gojigos nin. Postgirokonto Ham
burg 173 22 -207.

Benno Klehr



El Nia Klubo

Ekspozicio "vi kaj via mondo'^
Hamburg (Bs). La ci-jara ekspozicio kaj via
mondo" estis granda sukceso. Vizitis gin 245 mil
homoj. La Esperanto-stando ci-jare trovigis en alia
loko ol kutime: inter la haloj 4 kaj 5.
Multaj kunlaborantoj diligen- joj kun rulsuoj, grimpejo kaj
te helpis prezenti Esperonton alicj: Tie estis plenplene. Eble
al Ig publiko kaj proponi gin ankaü la opinio de la publiko

estas kontraü Esperanto
pro la potenca pozicio de
la Angla.
La kunlaborantoj klopo-
dis prezenti Esperonton
kiel bono, ec la plej bona
solvo de lingvaj problem-
oj. Tannen estas malfaci-
le, konvinki iun, kiu havas
alian opinion.
Kun la spertoj de tiu ekspo
zicio necesos, pripensi kaj
trovi novan strategion, por

kiel duan lingvon apud la trovi merkotobrecon opud la
gepatra. Bedaürinde la stan- Angla - ne por kontroubotoli
do ne estis tiom vizitoto kiel gin.
en antoüoj joroj. Eble la situo Malgraü ne tre bonaj antaü-
estis iom malfavora, en trai- kondicoj post la ekspozicio
rejo inter du haloj; eble oliaj okozas kursoj kun pli ol dek
prezentojoj estis pli allogoj, portoprenontoj.
ekzemple la sportaj praktike- Dankon ol ciuj helpantojl



Nia Terura Enigmo 5/95
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Nia Programo 5/95
Klubejo malfermita |aGde ekde 18:30.
Mangoj: 19:00- 19:30. Programo: 20:00.
Sfudrondo: sabate en semajnoj kun para
numero: 14:00. G/S: unufoje monate; infor-
moj: Tel. (0 40) 58 71 82 aü 7 38 45 08.
Paroliga Rondo: ciun mardon: 18:30.

Oktobro

5 Jürgen Wulff:
Fari varbfilmon

per komputilo

12 Ges-roj Bormann:
Turku - Tampere
Peterburgo
(kun diapozitivoj)

19 Klubaj Aferoj
Aktualaj temoj pri la
Hamburga Klubo,
pri la Lande Ligo kaj
pri gemelaj urboj.

26 Elsbeth Bormann:
Maljunuloj
en Europo
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Klubhaus donnerstags ab 18:30 geöffnet.
Essen: 19:00 - 19:30. Programm: 20:00.
Sfudrondo: sonnabends in geraden Kalen
derwochen: 14:00. G/S: einmal im Monat;
Auskunft: Tel. (0 40) 58 71 82 oder
7 38 45 08. Paroliga Rondo: Di. 18:30.

Novembro

2 Werner Bormann:

Fervojista kongre-
so en Zwickau

9 Diskuto:

Politika Novembro

en Germanio

16 Ges-roj Alves:
Brazilo hodiau

23 Pia tJaasis:

Pereintoj regian-
doj en Indonezio

30 Klubejo fermita
pro Saboto!

2.12. Zomenhoffesto

GEFA kaj GIS
Germana Esperantista Fervojista Asocio kaj
Gesellschaft für Internationale Sprache ha-
vas komunajn renkontigojn en domo
de la Germana Fervojo en Altona, kutime -
ne ciam - la duan Sabaton monate.

Oni renkontigas je la 10a horo antaü la
"Vojag-Centro" (Reisezentrum) en la fervoja
stacio de Hamburg-Altona.
En Oktobro ne okazos renkontigo pro kon-
greso en Zwickau! Informoj: Tel. 58 71 82



El Aliaj Landoj

Jarsangaj arangoj en Prago
A) Adiau kun 1995:

95-12-30/96-01-02
Vizitado de la vidindajoj de la cefia cefurbo,

Silvestra bankedo kaj danco, amuzigo,
koncerto, vizitado de UK-kongresejo 1996.

Tranoktado en hotelo Kosik, inkluzive
mangoj kaj ciuj biletoj por eniri kaj veturi:

Prezo en dulita cambro DM 390,-
(gis 1995-1 1-15)
B) Sojie al 1996:
96-01-02 / 06

Vizito al Praga kästele, kästele Karlstejn,
vitrofabriko, Nigra Teatro, Praga Bierejo

kaj diversaj aliaj lokoj.
Prozente de Esperantaj videofilmoj.

Prezo: DM 370,- aü 210,- en alio hotelo
(lau supraj kondicoj)

Aligojn aü demandojn al:
KAVA-PECH

Anglicka 878
CZ-25229 Dobrichovice

Tel: (el Germanio) 00 - 42 - 2 - 9 91 22 01



El Nia Klubo
Seminario en Novembro:
Kiel marmorumi paperon

Pia Haasis montras al interesitoi, eblas prilabori
paperon per afingi diversoin kolorajn aspekfoin
Dato: 17.-19.11. 95.
Vendrede 18-20 h, Sabate 14-20 h, Dimance 10-16 h.
Loko. Esperanto—Dome Hamburg
Maksimume 5 partoprenantojl
Aligu ce HES.
kotizo; DA/i 60 - (inkluzive 40,- por materialo)
Bonvolu aligi baldau!

Ne okazis Seminario en Hamburg
.  storti novon serion de seminarioi
kunlabore kun Germana Esperanto-Junularc. La unua komuna

seminario estu okazinta de la

29. 9. gis 1.10.95
la Hamburga Esperanto-Domo.

^''a^Grvar^ado al sukcesa kurso
Paso( de organizaola de vidinda eks^ozrdo kai inteliaenta
mtormado gis interesa kurso>^
Kion diri pri Esperanto--kafkiORprefere ne: Prezentodo
de Proponaro.A€'fÄarcus S/kose/:,"^\^
kaj kiel ̂ Eexehfi la lingvon Esperanto: Schnüpp^rkurs de
Jürgen yVuIff, kun spertoj el la pasintaj kvin iaroj.

ßedaünnde GEJ ne sufice varbis, ke ec ne unu aligo venisi
Montrigis ke vere tia seminario estas urge bezonoto. BK



Germana Esperanto-Asocio s

Semajnfina seminario
en Neubrandenburg

3.-5. n.95

Kursoj por komencantoj, progresintoj kaj parolantoj
Kotizoj: Membroj de GEA 15,- Ne-membroj 40,- (red. 15,-)

Kursgvidantoj; Dr. Till Dahlenburg, Elke Valfin, Mag. C. Baranowski

La orgonizantoj helpas trovi tranoktejon en hotelo.

Aligojn sendu al:
Werner Pfennig,. Uns Hüsung 29 / 1104

17034 Neubrandenburg
Tel. 03 95 - 422 13 98 (post 17.00 h)

Gemelurboj oktivodoj
Harald Schicke pretas aktivi pri la kontaktoj al la gemelaj urboj de Hamburg. Li jam kontaktls
al la Hamburga Staafskänzlai por eltrovl pri ekzistantaj gemelurbaj aktivadoj. La Hamburga
stato subtenas tiajn aktivadojn, ankaü de kluboj. Ciujare ekzistas mono en la stata bugeto
Hucele. Kluboj, asocioj, teotroj ktp. p>ovas peti monon por gemelurbaj aktivadoj.

Por la venonta jaro Harald proponas du eblajn eventojn: UK okazos en Prago kaj la la Azia
Kongreso en Sanhajo. Ambaü estas gemelaj urboj de Hamburg.

Harald pretas plekti la kontaktojn, post kiam la Hamburga membraro eltrovis, kiaj aktivadoj
eblos. Loü lia opinio la kluba vivo povos multe gajni per tiaj kontaktoj, precipe, se tre multaj
kunloboras, ekzemple skribante solutojn ktp. Ankaü la parol- kaj skribkapabloj de
komencantoj tiel povas plibonigi. Interesuloj tuj komprenos, kiel facile eblas plekti kontaktojn
pere de Esperanto. Ankaü oficialaj instancoj konstatos, ke ni ne nur parolas pri internacia
amikeco, sed gin kiel klubo ankaü praktikas.

Modelan agadon de multaj joroj organizas nia samideano Hans Fechler el Hildesheim, kiu
eldonos ciujare revuon kun kontribuoj de klubanoj el ciuj gemelaj urboj. La urbestro de
Hildesheim aldonas salutvorton kaj subtenas la aktivadon mone, same kiel kelkaj firmaoj.

Do, ni sekvu tiun modelon kaj evoluigu gin!


